
VÝNOS
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

č. 6/2009 z 3. júna 2009

 
o slávnostných baníckych uniformách

 
 

Ministerstvo  hospodárstva  Slovenskej  republiky  po  dohode  so  Slovenskou  banskou

komorou  podľa  §  39a  ods.  3  zákona  Slovenskej  národnej  rady  č.  51/1988  Zb.  o  banskej

činnosti,  výbušninách  a  o  štátnej  banskej  správe  v  znení  zákona  č.  533/2004  Z.  z.

ustanovuje:
 

§ 1
 

(1)  Slávnostná  banícka  uniforma  (ďalej  len  „uniforma“)  je  z  látky  čiernej  farby

a  skladá  sa  z  nohavíc  alebo  zo  sukne,  zo  saka,  z  peleríny  a  z  pokrývky  hlavy.  Súčasťou

uniformy  sú  topánky  čiernej  farby,  ponožky  čiernej  farby,  košeľa  bielej  farby,  banícka

viazanka a u žien k sukni blúzka bielej farby. 
 

(2)  Nohavice  majú  rovný  strih  a  po  stranách  všitý  úzky  lampas  zelenej  farby  šírky

najviac 3 mm. Sukňa je rovného strihu s dĺžkou po kolená.
 

(3) Sako má strih kytle; jeho golier je zo zamatu čiernej farby, opatrený na každej strane

jedným baníckym znakom,  ktorým je  prekrížené  kladivko  a  želiezko  zlatej  farby  (ďalej  len

„znak“),  na  hornej  časti  rukávov  je  po  oboch  stranách  našitá  výložka  orámovaná  obrubou

čiernej  farby,  v  strede  predelené  pásikom  alebo  dvomi  pásikmi  látky  zelenej  farby  šírky

najviac 3 mm, funkčným a stavovským označením a v dolnej časti opatrená strapcami dĺžky

najviac 5 cm
a) zlatej farby, alebo
b) čiernej farby.
 

(4) Pokrývka hlavy má tvar lodičky, na ľavej strane má umiestnený znak; tvar pokrývky

hlavy  pre  registrované  banícke  spolky  a  cechy  môže  byť  iný  ako  je  uvedené  v  prvej  časti

vety.
 
(5) Pelerína je z látky čiernej  farby s golierom zo zamatu čiernej  farby,  na ktorom sú

umiestnené  znaky  a  na  ľavej  strane  klopy  peleríny  je  umiestnené  funkčné  označenie  jej

nositeľa. 
 
(6)  Banícka  viazanka  je  z  látky  tmavozelenej  farby,  klasického  tvaru  v  strede  medzi

dvomi šikmými pruhmi čiernej farby je umiestnený znak.
 
(7) Vzor uniformy a vzor baníckej viazanky je uvedený v prílohe č. 1.

 
§ 2

 
(1)  Uniformou  sa  vyjadruje  faktická  alebo  čestná  príslušnosť  k  baníckemu  stavu.

Uniformu môžu nosiť zamestnanci oprávnených osôb) vykonávajúci
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a) banskú 1činnosť,) 

1  )  § 2 zákona č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

b) činnosť vykonávanú banským spôsobom,2) 

2  )  § 3 zákona č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

zamestnanci  obvodných  banských  úradov,  Hlavného  banského  úradu,  Ministerstva

hospodárstva  Slovenskej  republiky  a  Ministerstva  životného  prostredia  Slovenskej

republiky (ďalej len „ministerstvá“),

vysokoškolskí  pedagógovia  pre  študijný  odbor  baníctvo  a  geológia  vo  funkciách  rektor,

prorektor,  dekan,  prodekan,  profesor,  docent,  asistent,  stredoškolskí  pedagógovia  pre

študijný odbor baníctvo a geológia, riaditeľ alebo zástupca riaditeľa,

e) fyzické osoby a štatutárni zástupcovia oprávnených osôb,1) ktorí sú členmi
1. Slovenskej banskej komory,
2. Slovenskej baníckej spoločnosti,

3. Slovenskej spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce,

4. Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska,

5. Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie,

6. Slovenského združenia výrobcov kameniva,
predseda a podpredseda Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového
priemyslu Slovenskej republiky,

g) primátori a starostovia banských miest a obcí.
 

(2)  Uniforma  sa  nosí  pri  príležitostiach,  na  ktorých  je  dôstojné  reprezentovať  banícky

stav a banícke povolanie a povolanie vykonávané banským spôsobom, najmä pri

a) oslavách Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov,

b) významných štátnych a odborových podujatiach,

c) udeľovaní štátnych rezortných a iných vyznamenaní,
d) slávnostných schôdzach a konferenciách,
e) významných životných jubileách,
f)   ostatných významných podujatiach. 

 
§ 3

 
(1)  Funkčné  a  stavovské  označenie  znaku  striebornej  farby  je  pre  zamestnancov

uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) a b) vo funkciách

a) vedúci úseku štyri znaky,
b) zástupca vedúceho úseku tri znaky,
c) revírnik, hlavný a zmenový predák dva znaky,
d) ostatní zamestnanci jeden znak.
 

(2)  Funkčné  a  stavovské  označenie  znaku  zlatej  farby  je  pre  vedúcich  zamestnancov

uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) a b) vo funkciách

riaditeľ  koncernového  podniku,  generálny  riaditeľ  a  predseda  predstavenstva  akciových

spoločností päť znakov,

námestník riaditeľa koncernového podniku,  zástupca predsedu predstavenstva a  generál-

neho riaditeľa, vrchní riaditelia a riaditelia závodov štyri znaky,
c) zástupca riaditelia závodu, riaditelia odborov tri znaky,
d) vedúci odborov a vedúci úsekov dva znaky,
e) ostatní zamestnanci spoločnosti jeden znak. 

 
(3)  Spodná  časť  výložky  pre  skupiny  zamestnancov  uvedených  v  odsekoch  1  a  2  sa

označuje  podľa  §  1  ods.  3  písm.  b)  a  stavovským  označením,  ktorým  je  príslušnosť

k spoločnosti, písmenami zlatej farby.
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(4) Funkčné označenie kruhu so zlatým okrajom, v ktorom sú umiestnené znaky zlatej

farby  pre  zamestnancov  Hlavného  banského  úradu  alebo  obvodných  banských  úradov  vo

funkciách

a) predseda Hlavného banského úradu štyri kruhy,
vedúci oddelenia Hlavného banského úradu alebo predseda obvodného banského úradu tri
kruhy,
ústredný banský inšpektor alebo vedúci oddelenia obvodného banského úradu dva kruhy,

d) obvodný banský inšpektor jeden kruh.
 

(5) Spodná časť výložky pre skupiny zamestnancov uvedených v odseku 4 sa označuje

podľa § 1 ods.  3 písm. a)  a  stavovským označením, ktorým je znak Štátnej  banskej  správy,

zlatej farby.
 
(6) Funkčné označenie znaku zlatej farby v ratolesti medzi dvomi pásikmi zelenej farby

pre zamestnancov podľa § 2 ods. 1 písm. c) vo funkciách

minister  hospodárstva  Slovenskej  republiky  a  minister  životného  prostredia  Slovenskej

republiky štyri znaky so štátnym znakom nad znakmi,

b) štátny tajomník a vedúci služobného úradu štyri znaky,

predstavený  útvaru,  ktorý  má  organizačným  poriadkom  určenú  pôsobnosť  v  oblasti

ťažobného  priemyslu  vo  funkcii  generálny  riaditeľ,  predstavený  legislatívneho  útvaru

alebo predstavený osobného úradu tri znaky,

predstavený  zamestnanec  útvaru,  ktorý  má  organizačným  poriadkom  určenú  pôsobnosť

v oblasti ťažobného priemyslu vo funkcii riaditeľ a zamestnanci legislatívneho útvaru      

dva znaky.
 

(7) Spodná časť výložky pre skupiny zamestnancov uvedených v odseku 6 sa označuje

podľa § 1 ods. 3 písm. a) a stavovským označením, ktorým je skratka ministerstva „MH SR“

alebo „MŽP SR“ zlatej farby.
 
(8)  Funkčné  označenie  kruhu  čiernej  farby  so  strieborným  okrajom,  v  ktorom  sú

umiestnené znaky striebornej farby pre zamestnancov podľa § 2 ods. 1 písm. d) vo funkciách

a) rektor štyri znaky,
b) prorektor alebo dekan tri znaky,
c) prodekan, profesori, docenti, asistenti alebo riaditeľ strednej školy dva znaky.
 

(9) Spodná časť výložky pre skupiny zamestnancov uvedených v odseku 8 sa označuje

podľa  §  1  ods.  3  písm.  c)  a  stavovským označením,  ktoré  tvoria  začiatočné  písmená názvu

školy striebornej farby.
 
(10) Funkčné označenie znaku zlatej farby je pre osoby uvedené v § 2 ods. 1 písm. e) vo

funkciách

a)    predseda alebo prezident spoločnosti štyri znaky,

b)    tajomník spoločnosti alebo predseda spolku tri znaky,
c)    podpredseda alebo tajomník spolku dva znaky,
d)    ostatní členovia spolku a spoločnosti jeden znak.
 

(11)  Funkčné  označenie  kruhu  čiernej  farby  so  zlatým  okrajom,  v  ktorom  sú

umiestnené znaky zlatej farby pre osoby uvedené v § 2 ods. 1 písm. f) vo funkciách

a) predseda štyri znaky,
b) podpredseda alebo predseda základnej organizácie tri znaky.
 

(12)  Spodná  časť  výložky  pre  skupiny  zamestnancov  uvedených  v  odseku  11  sa
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označuje podľa § 1 ods. 3 písm. b) a stavovským označením ktoré tvoria začiatočné písmená

názvu odborového zväzu zlatej farby.
 
(13) Funkčné označenie znaku zlatej farby pre osoby uvedené v § 2 ods. 1 písm. g) vo

funkciách
a) primátor mesta alebo starosta obce tri znaky,
b) zástupca primátora, zástupca starostu alebo prednosta úradu dva znaky.
 

(14)  Spodná  časť  výložky  pre  skupiny  zamestnancov  uvedených  v  odseku  13  sa

označuje podľa § 1 ods. 3 písm. b) a označením, ktoré tvorí erb a názov mesta alebo obce.
 
(15) Vzory funkčných označení sú uvedené v prílohe č. 2.

 
§ 4

 
(1) Ak zákon neustanovuje inak, na ľavej strane saka uniformy sa môžu nosiť

a) štátne vyznamenania,
b) rezortné vyznamenania,
c)   vyznamenania za pracovnú a celospoločenskú angažovanosť,
d)   spolkové a stavovské vyznamenania.
 

(2) Nositeľ uniformy sa pri jej nosení správa a chová tak, aby nedošlo k jej zneváženiu,

k zneváženiu udelených a prepožičaných vyznamenaní a k zneváženiu baníckeho stavu.
 

§ 5
 

(1) Uniforma ušitá a nadobudnutá pred nadobudnutím platnosti tejto vyhlášky sa môže

naďalej  používať  s  prípadnou  zmenou  funkčného  označenia.  Používanie  historických

uniforiem, ktoré sa používali pred rokom 1957, nie je touto vyhláškou dotknuté.  
 

(2) Pelerína uvedená v § 1 ods. 5 sa stane povinnou súčasťou uniformy od 9. septembra

2016. 
 

§ 6
 

Týmto výnosom sa zrušuje smernica ministra  hospodárstva Slovenskej  republiky         

č.  7/2004  z  19.  8.  2004  o  baníckych  uniformách,  ich  nosení  a  funkčnom označení  zamest-

nancov štátnej banskej správy.
 

§ 7
 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 5. septembra 2009. 
 
 
 
 
 
 
 

Ľubomír Jahnátek

minister


